
تعالی بسمه  
گلستان پزشکی علوم دانشگاه  

پیراپزشکی دانشکده آموزش توسعه دفتر  
(course plan) 2هماتولوژي  درس دوره  طرح   

  2درس: هماتولوژي  رحط
  1/7/97تاریخ شروع دوره:   98- 97نیم سال اول طول دوره : 
  هماتولوژيدانشکده پیراپزشکی، آزمایشگاه ري: امحل برگز  واحد عملی 1واحد نظري ،  2تعداد واحد: 

  1هماتولوژي پیش نیاز:   دکتر محمد طاهر حجتیمدرس/گروه مدرسین: 
  کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهیرشته و مقطع تحصیلی فرا گیران: 

  اهداف کلی:
 خونیآشنایی با انواع بدخیمی هاي  -1
  آشنایی با سیستم هموستاز -2

  اهداف اختصاصی:
 را شرح دهد. طبقه بندي هاي جدید لوسمی ها -1
 را توضیح دهد. پاتولوژي لوسمی ها -2
 را شرح دهد. رده هاي نابالغ خونی و افتراق آن ها از هم در لوسمی ها -3
 را توضیح دهد. سیستم انعقاد خون و اجزاي آن -4
 را شرح دهد. پالکت و عملکرد آن -5
 توضیح دهد.را  ستم انعقادياختالالت سی -6
  توضیح دهد.را  اختالالت پالکتی -7

  روش تدریس:
  سخنرانی، پرسش و پاسخ

  استفاده از وسایل کمک آموزشی
  سیاست ها و قوانین کالس:

 در کالسحضور به موقع  -1
 شرکت در مباحث مطرح شده در کالس -2
  رعایت شئونات اخالقی در کالس  -3

  روش ارزشیابی دانشجو:
  سواالت امتحانی به صورت چهار گزینه اي، پاسخ کوتاه، و تشریحی خواهند بود:  2هماتولوژي 

مربوطه که به صورت چهار گزینه اي،  : ده نمره انجام آزمایشات عملی + ده نمره سواالت امتحانی2آزمایشگاه هماتولوژي 
  پاسخ کوتاه، و تشریحی خواهند بود

  منابع:
 هماتولوژي دیویدسون، آخرین ویرایش

 خون شناسی پایه هافبراند، آخرین ویرایش
  ، آخرین ویرایشDacieآزمایشگاه خون شناسی 

  

  



  

  تئوري فهرست محتوي و ترتیب ارائه دروس

  مدرس  عناوین  جلسه

  باز آموزي رده هاي لکوسیتی  1
  دکتر حجتی  آشنایی با فلوسیتومتري

 دکتر حجتی  لوسمی حاد لنفوسیتی  2
 دکتر حجتی  لوسمی مزمن لنفوسیتی  3
 دکتر حجتی  لوسمی حاد میلوئیدي  4
 دکتر حجتی  لوسمی حاد میلوئیدي  5
 دکتر حجتی  لوسمی مزمن میلوئیدي  6
 دکتر حجتی  سندروم میلودیسپالستیک  7
 دکتر حجتی  آشنایی با هموستاز  8
 دکتر حجتی  معرفی اجزاي هموستاز اولیه  9
 دکتر حجتی  معرفی بیماري هاي هموستاز اولیه ( اختالالت کمی و کیفی پالکت)  10
 دکتر حجتی  بیماري هاي هموستاز اولیه ( اختالالت فان ویلی براند، اتوایمیون پالکتی)معرفی   11
 دکتر حجتی  معرفی اجزاي هموستاز ثانویه  12
 دکتر حجتی  معرفی بیماري هاي هموستاز ثانویه (هموفیلی، ...)  13
 دکتر حجتی  معرفی سیستم فیبرینولیز و اختالالت آن  14
 دکتر حجتی  طبیعی و اختالالت آن ها معرفی ضد انعقاد هاي  15
 دکتر حجتی  بیماریهاي ترومبوتیک  16

  

  

  عملی فهرست محتوي و ترتیب ارائه دروس

  مدرس  عناوین  جلسه
  دکتر حجتی  از ترم قبل Hctو  Hb، اندازه گیري WBCباز آموزي شمارش   1
 دکتر حجتی  باز آموزي دیف گلبول هاي قرمز  2
 دکتر حجتی  گلبول هاي قرمزآشنایی با مورفولوژي   3
 دکتر حجتی  آشنایی با مورفولوژي گلبول هاي قرمز  4
 دکتر حجتی  آشنایی با مورفولوژي رده هاي نابالغ گلبول هاي سفید  5
 دکتر حجتی  آشنایی با مورفولوژي رده هاي نابالغ گلبول هاي سفید  6
 دکتر حجتی  آشنایی با مورفولوژي لوسمی ها  7
 دکتر حجتی  مورفولوژي لوسمی هاآشنایی با   8
 دکتر حجتی  آشنایی با مورفولوژي لوسمی ها  9
 دکتر حجتی  آشنایی با مورفولوژي لوسمی ها  10
 دکتر حجتی PTTو  BT ،PTانجام تست هاي   11

  


